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	ثم دخلت سنة أربعمائة
	نقص الماء من دجلة نقصانا لم يعهد مثله
	الإرجاف بالخليفة القادر
	ورود الخبر بأن الحاكم أنفذ إلى دار جعفر بن محمد الصادق بالمدينة من فتحها
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر
	3017 - الحسين بن موسى بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن جعفر، أبو أحمد الموسوي���������������������������������������������������������������������������������
	3018 - الحجاج بن هرمرقنه أبو جعفر����������������������������������������
	3019 - أبو عبد الله القمي المصري التاجر����������������������������������������������
	3020 - أبو الحسين الرفاء القاضي المجيد���������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أحدى وأربعمائة
	جمع أبو المنيع قرواش بن المقلد أهل الموصل وأظهر عندهم طاعة الحاكم صاحب مصر
	ورود الوزير أبي غالب بن خلف إلى بغداد
	تقليد أبي محمد مكرم كرمان
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3021 - إبراهيم بن محمد بن عبيد، أبو مسعود الدمشقي الحافظ���������������������������������������������������������������
	3022 - آدم بن محمد بن آدم، أبو القاسم العكبري المعدل�����������������������������������������������������������
	3023 - الحسن بن أبي جعفر، أستاذ هرمز، يكنى أبا علي، ويلقب عميد الجيوش����������������������������������������������������������������������������
	3024 - الحسين بن المظفر بن أحمد بن عبد الله بن كنداج ، أبو عبد الله��������������������������������������������������������������������������
	3025 - خلف بن محمد بن علي بن حمدون ، أبو محمد الواسطي������������������������������������������������������������
	3026 - عبيد الله بن أحمدبن الهذيل، أبو أحمد الكاتب���������������������������������������������������������
	3027 - عبيد الله بن عمر بن محمد، أبو الفرج المصاحفي����������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة اثنتين وأربعمائة
	أذن فخر الملك لأهل الكرخ في عمل عاشوراء
	كتب في ديوان الخلافة محاضر في معنى الذين بمصر
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3028 - أحمد بن عبد الله بن الخضر بن مسرور، أبو الحسين المعدل المعروف بابن السوسنجردي�������������������������������������������������������������������������������������������
	3029 - إسماعيل بن الحسين بن علي بن الحسن بن هارون، أبو محمد البخاري الفقيه الزاهد����������������������������������������������������������������������������������������
	3030 - الحسن بن الحسين بن علي بن العباس بن إسماعيل بن أبي سهل بن نوبخت، أبو محمد النوبختي الكاتب�������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3031 - الحسن بن القاسم، بن الحسن بن العلاء بن الحسن، أبو علي الدباس��������������������������������������������������������������������������
	3032 - عثمان بن عيسى، أبو عمرو الباقلاوي�����������������������������������������������
	3033 - علي بن أحمد بن محمد بن يوسف، أبو الحسن القاضي السامري�������������������������������������������������������������������
	3034 - محمد بن بكران بن عمران بن موسى بن المبارك، أبو عبد الله البزاز، ويعرف بابن الرازي�����������������������������������������������������������������������������������������������
	3035 - محمد بن جعفر بن محمد بن هارون بن فروة بن ناجية، أبو الحسن التميمي النحوي المعروف بابن النجار����������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثلاث وأربعمائة
	تقليد الرضي أبو الحسن الموسوي نقابة الطالبيين
	خروج فخر الملك إلى كنف اليهودي بالنهروان
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3036 - أحمد بن علي، أبو الحسن البتي������������������������������������������
	3037 - إسماعيل بن عمر بن محمد بن إبراهيم، المعروف بابن نسنبك�������������������������������������������������������������������
	3038 - إسماعيل بن الحسن بن عبد الله بن الهيثم الصرصري������������������������������������������������������������
	3039 - الحسن بن حامد بن علي بن مروان، أبو عبد الله الوراق الحنبلي������������������������������������������������������������������������
	3040 - الحسين بن الحسن بن محمد، أبو عبد الله الحليمي�����������������������������������������������������������
	3041 - فيروز أبو نصر الملقب بهاء الدولة����������������������������������������������
	3042 - قابوس بن وشمكير�����������������������������
	3043 - محمد بن محمد بن عمر، أبو الحارث العلوي����������������������������������������������������
	3044 - محمد بن الطيب بن محمد، أبو بكر الباقلاني������������������������������������������������������
	3045 - محمد بن موسى بن محمد، أبو بكر الخوارزمي�����������������������������������������������������
	3046 - ورام التركي أبو المذكور الأمير��������������������������������������������


	ثم دخلت سنة أربع وأربعمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3047 - الحسين بن أحمد بن جعفر، أبو عبد الله المعروف بابن البغدادي������������������������������������������������������������������������
	3048 - الحسين بن عثمان بن علي، أبو عبد الله الضرير المقرئ المجاهدي�������������������������������������������������������������������������
	3049 - علي بن سعيد، الاصطخري�����������������������������������


	ثم دخلت سنة خمس وأربعمائة
	ورود الكتاب من الموقف بمكة بسلامة الناس
	ورود الخبر بأن صاحب مصر حرم على النساء الخروج من منازلهن
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3050 - بكر بن شاذان بن بكر، أبو القاسم المقرئ الواعظ�����������������������������������������������������������
	3051 - بدر بن حسنويه بن الحسين، أبو النجم الكردي�������������������������������������������������������
	3052 - الحسن بن الحسين بن حمكان، أبو علي الهمذاني��������������������������������������������������������
	3053 -الحسن بن عثمان بن بكران بن جابر، أبو محمد العطار�������������������������������������������������������������
	3054 - عبد الله بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم، أبو محمد الأسدي المعروف بابن الأكفاني��������������������������������������������������������������������������������������������
	3055 - عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس، أبو سعد الحافظ الأستراباذي�����������������������������������������������������������������������������������������
	3056 - عبد السلام بن الحسين بن محمد بن أحمد البصري اللغوي.�����������������������������������������������������������������
	3057 - عبد الغفار بن عبد الرحمن، أبو بكر الدينوري الفقيه���������������������������������������������������������������
	3058 - عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباتة، أبو نصر السعدي الشاعر�����������������������������������������������������������������������
	3059 - محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم، أبو عبد الله الحاكم الضبي يعرف بابن البيع������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3060 - هبة الله بن عيسى������������������������������
	3061 - يوسف بن محمد بن كج، أبو القاسم��������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ست وأربعمائة
	وقوع فتنة بين العوام
	وقوع الوباء في البصرة
	تقليد الشريف المرتضى الحج والمظالم ونقابة الطالبيين
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3062 - أحمد بن محمد بن أحمد، أبو حامد الأسفراييني��������������������������������������������������������
	3063 - عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن علي بن مهران، أبو أحمد بن أبي مسلم الفرضي المقرئ��������������������������������������������������������������������������������������������
	3064 - عبد الملك بن أبي عثمان واسم أبي عثمان محمد بن إبراهيم، ويكنى عبد الملك أبا سعيد الواعظ����������������������������������������������������������������������������������������������������
	3065 - محمد بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو الحسن العلوي���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة سبع وأربعمائة
	احتراق مشهد الحسين عليه السلام
	اتصال الفتنة بين الشيعة والسنة
	خلع على أبي الحسن بن الفضل الرامهرمزي خلع الوزارة من قبل سلطان الدولة
	وقعة بين سلطان الدولة أبي شجاع وأخيه أبي الفوارس
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3066 - أحمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن دوست، أبو عبد الله البزاز�����������������������������������������������������������������������
	3067 - محمد بن أحمد بن خلف بن خاقان، أبو الطيب العكبري�������������������������������������������������������������
	3068 - محمد بن أحمد بن القاسم بن إسماعيل، أبو الحسين الضبي القاضي المعروف بالمحاملي������������������������������������������������������������������������������������������
	3069 - محمد بن الحسين بن محمد بن الهيثم، أبو عمر البسطامي الواعظ الفقيه على مذهب الشافعي�����������������������������������������������������������������������������������������������
	3070 - محمد بن علي بن خلف، أبو غالب الوزير الملقب فخر الملك������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة ثمان وأربعمائة
	تفاقم الفتنة بين الشيعة والسنة
	استتابة القادر المبتدعة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3071 - إسماعيل بن الحسن بن علي بن عباس ، أبو علي الصيرفي���������������������������������������������������������������
	3072 - الحسن بن محمد بن يحيى، أبو محمد المقرئ المعروف بابن الفحام������������������������������������������������������������������������
	3073 - شباشي الحاجب، يكنى أبا طاهر المشطب������������������������������������������������
	3074 - علي بن مزيد�������������������������


	ثم دخلت سنة تسع وأربعمائة
	دخول سلطان الدولة بغداد
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3075 - رجاء بن عيسى بن محمد، أبو العباس الانصناوي��������������������������������������������������������
	3076 - عبد الله بن محمد بن أبي علان، أبو أحمد قاضي الأهواز�����������������������������������������������������������������
	3077 - علي بن نصر، أبو الحسن الملقب مهذب الدولة صاحب البطائح�������������������������������������������������������������������
	3078 - عبد الغني بن سعيد بن علي بن سعيد بن بشران بن مروان بن عبد العزيز، أبو محمد الأزدي المصري الحافظ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3079 - محمد بن أمير المؤمنين القادر بالله، يكنى أبا الفضل����������������������������������������������������������������
	3080 - محمد بن إبراهيم بن محمد بن يزيد، أبو الفتح البزاز الطرسوسي يعرف بابن البصري�����������������������������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة عشر وأربعمائة
	نشوء ريح شديدة كالزلزلة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3081 - أحمد بن موسى بن مردويه بن فورك، أبو بكر الحافظ الأصبهاني����������������������������������������������������������������������
	3082 - إبراهيم بن مخلد ، بن جعفر بن إسحاق الباقرحى���������������������������������������������������������
	3083 - تركان بن الفرج بن تركان بن بنان، أبو الحسن الباقلاوي������������������������������������������������������������������
	3084 - الحسين بن قلابوس بن عبد الله، أبو عبد الله التركي���������������������������������������������������������������
	3085 - عبيد الله بن أحمد، بن جعفر، أبو تغلب القاضي.����������������������������������������������������������
	3086 - عبد الصمد بن بابك، أبو القاسم الشاعر��������������������������������������������������
	3087 - عبد الواحد بن محمد، أبو عمر بن مهدي�������������������������������������������������
	3088 - عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن راشد، أبو الفضل التميمي���������������������������������������������������������������������������
	3089 - عبد الواحد بن محمد بن عثمان، أبو القاسم البجلي������������������������������������������������������������
	3090 - محمد بن أسد بن علي بن سعيد، أبو الحسن الكاتب المقرئ�����������������������������������������������������������������
	3091 - محمد بن المظفر بن عبد الله، أبو الحسن المعدل المعروف بابن السراج������������������������������������������������������������������������������
	3092 -هبة الله بن سلامة، أبو القاسم الضرير المفسر��������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة إحدى عشرة وأربعمائة
	فقد الحاكم صاحب مصر
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3093 - أحمد بن موسى بن عبد الله بن إسحاق أبو بكر الزاهد المعروف بالروشنائي���������������������������������������������������������������������������������
	3094 - الحسين بن الحسين بن علي بن المنذر، أبو القاسم القاضي.�������������������������������������������������������������������


	ثم دخلت سنة اثنتي عشرة وأربعمائة
	ذكر من توفي في هذه السنة من الأكابر������������������������������������������
	3095 - أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن إسماعيل بن حفص أبو سعد الماليني الصوفي����������������������������������������������������������������������������������������
	3096 - الحسين بن الحسين بن محمد بن الحسين بن رامين، أبو محمد القاضي الأستراباذي��������������������������������������������������������������������������������������
	3097 - الحسن بن منصور، أبو غالب الوزير الملقب ذا السعادتين�����������������������������������������������������������������
	3098 - الحسين بن عمرو، أبو عبد الله الغزال�������������������������������������������������
	3099 - محمد بن عمر، أبو القاسم القزاز الحربي���������������������������������������������������
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	3127 - عبيد الله بن عبد الله بن الحسين، أبو القاسم الخفاف المعروف بابن النقيب������������������������������������������������������������������������������������
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	3140 - أحمد بن محمد بن عبد الله بن العباس بن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، أبو الحسن القرشي الأموي�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3141 - إبراهيم بن عبد الواحد بن محمد بن الحباب، أبو القاسم الدلال������������������������������������������������������������������������
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	3146 - علي بن أحمد بن عمر بن حفص، أبو الحسن المقرئ المعروف بابن الحمامي������������������������������������������������������������������������������
	3147 - محمد بن أحمد بن إبراهيم بن مشاذي، أبو الحسن الهمذاني
	3148 - محمد بن أحمد بن الحسن بن الحسن بن إسحاق، أبو الحسن البزاز�����������������������������������������������������������������������
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	3150 - الحسين بن علي بن الحسين، أبو القاسم المغربي الوزير����������������������������������������������������������������
	3151 - محمد بن إسحاق ابن الطل ابن وائل، أبو بكر الأزدي الأنباري����������������������������������������������������������������������
	3152 - محمد بن الحسين بن إبراهيم بن محمد، أبو بكر الوراق ويعرف بابن الخفاف���������������������������������������������������������������������������������
	3153 - هبة الله بن الحسن بن منصور، أبو القاسم الرازي طبري الأصل ويعرف باللالكائي���������������������������������������������������������������������������������������
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	3156 - الحسين بن الحسن بن يحيى، أبو عبد الله العلوي ويعرف بالنهرسابسي����������������������������������������������������������������������������
	3157 - حمزة بن إبراهيم، أبو الخطاب�����������������������������������������
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	3164 - الحسين بن عبد الله بن أحمد بن الحسن بن أبي علاثة، أبو الفرج المقرئ��������������������������������������������������������������������������������
	3165 - علي بن عيسى بن الفرج بن صالح، أبو الحسن الربعي النحوي صاحب أبي علي الفارسي����������������������������������������������������������������������������������������
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